
UČENEC 7. RAZREDA 

 V TOREK se boš lotil naslednjih nalog in dejavnosti, ki bodo popestrile tvoj dan: 

Namesto urnika boš imel dnevne naloge, ki bodo povezane z različnimi predmeti.  

1. MATEMATIKA  
GOSPODINJSTVO  
 

2. SLOVENŠČINA  
IN ANGLEŠČINA        
           

3. TEHNIKA IN  
TEHNOLOGIJA 

 

Razredničarko ali učitelje lahko pokličeš za pomoč ali dodatno razlago.  

Če imaš možnost, izdelek ali dejavnost poslikaj in pošlji učitelju, ki uči predmet, s katerim so 

vsebine povezane. Učitelj  bo pregledal ali si nalogo dobro opravil in ti podal povratno 

informacijo. 

MATEMATIKA IN GOSPODINJSTVO  

Poišči  današnji  dan in mesec. 

Poišči tudi 13. 4. To je velikonočni ponedeljek.  

Odgovori! 

● Koliko ur ima dan?  

● Koliko minut ima ura? 

● Ko boš v naslednji nalogi (spodaj) kuhal jajca, meri čas. Opazuj uro (velik 

kazalec na uri). Koliko krogov (minut bo naredil).  

● JAJCA  sem kuhal približno __________ 

● OPAZUJ tudi  ČAS in druge KOLIČINE (prostornino) v posnetku spodaj.  

 
 
1. Poglej si na naslednji povezavi posnetek barvanja pirhov na naraven način. 

Tvoja naloga je, da se tudi sam preizkusiš v barvanju pirhov. Izdelek na koncu 

poslikaj in pošlji sliko. 

Povezava do posnetka za barvanje: 

https://www.youtube.com/watch?v=9LHrlmGPvlg 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9LHrlmGPvlg


 

SLOVENŠČINA IN ANGLEŠČINA 

 

SLOVENŠČINA 
 
Pri angleščini se učite mesece. V zvezek za vsak mesec napišite vsaj 1 poved 
o tem mesecu. Povedi naj bodo DOLGE. :) 
 
Primer: Decembra se začenjajo praznovanja. Mesto je okrašeno z lučkami in 
obiščejo nas dobri možje. 
 
 
ANGLEŠČINA 
 
Vse, kar je z rdečo, zapiši v zvezek. Ti z rdečo napiši samo naslov. Ostalo piši s 
kemikom, nalivnikom svinčnikom. Vse, kar je napisano z zeleno, pa je naloga zate. 

Naša nova tema je HAPPY BIRTHDAY. Ali veš kaj to pomeni? 

Ja, saj vem, da že veš… VSE NAJBOLJŠE. 

V učbeniku je ta tema od strani 67 do 70. Poglej si malo, kaj se bomo naučili. 

  

Zdaj pa v zvezek napiši naslov: 

HAPPY BIRTHDAY 

Zdaj odpri učbenik na strani 68. Vidiš, kako se dva otroka pogovarjata med seboj. 
Govorita o rojstnih dnevih, kdaj ima kateri rojstni dan. Naučil se boš vprašati: KDAJ 
IMAŠ ROJSTNI DAN? In naučil se boš odgovoriti na to vprašanje. 

Torej, v zvezek napiši: 

When is your birthday?  (Kdaj je tvoj rojstni dan?) 

In June. (V juniju.) 

When is your birthday? (Kdaj je tvoj rojstni dan?) 

On Tuesday.  (V torek.) 

Naloga: Napiši vprašanje in odgovori zase, kdaj imaš ti rojstni dan. 



  

Namig: Če imaš težave z branjem, ti predlagam, da odpreš google prevajalnik. Ko 
vneseš besedo ali stavek za prevod, se ti pojavi ikonica za poslušanje. Če klikneš 
na njo, boš slišal, kako se beseda, stavek izgovori v angleščini.  

Na koncu si zavrti še pesem Happy birthday, pa zapoj zraven. Besedilo imaš v 
učbeniku na strani 69. 

https://www.youtube.com/watch?v=wnmss7h5g9Y 

Ko končaš z delom za angleščino, mi vse, kar si danes zapisal, pošlji na moj naslov 
jana.vranesic@gmail.com. Na ta naslov mi piši tudi, če rabiš mojo pomoč. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wnmss7h5g9Y


TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 
 

V zvezek napiši manjši naslov VRSTE KOVIN 

Razpredelnico preriši v zvezek. 

 

Ustno odgovori: Ali si že kdaj slišal za katero kovino v razpredelnici? Skušaj 

jo opisati (barva, teža, trdnost ...). 

 

 

 

 


